
 
 

ABSTRAK 

Gusti Wantika, NPM : 17530007. Peranan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 
Terhadap Laba Rugi Studi Kasus Pada PT. Makmur Abadi Raya. Skripsi 
2019. 
 
Pada hakekatnya setiap perusahaan yang berkegiatan normal dalam menjalankan 
kegiatan usahanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan 
termasuk dalam hal penyediaan laporan keuangan bagi lingkungan internal 
maupun eksternal perusahaan untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja 
perusahaan dalam satu periode akuntansi yang mana laporan tersebut dapat 
berisikan informasi perusahaan termasuk didalamnya neraca, laba rugi, laporan 
perubahan modal, arus kas beserta catatan atas laporan keuangan penyusunan 
laporan keuangan juga tidak terlepas dari pemilihan metode, teknik, dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi pemilihan metode maupun teknik dalam akuntansi 
dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dihasilkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerapan metode penyusutan aktiva tetap 
PT Makmur Abadi Raya dan untuk mengetahui bagaimana peranan metode 
penyusutan aktiva tetap terhadap laba perusahaan. Rumusan masalah yang dipakai 
dalam penelitian adalah Bagaimanakah peranan penyusutan aktiva tetap terhadap 
laba rugi pada PT. Makmur Abadi Raya dan bagaimanakah metode penyusutan 
aktiva tetap yang diterapkan PT Makmur Abadi Raya. Jenis dan sumber data 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah riset, observasi, wawancara kemudian dokumentasi. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
yaitu mengumpulkan data mengenai daftar inventaris dan penyusutan PT. 
Makmur Abadi Raya, menghitung biaya penyusutan, membandingkan pengaruh 
kedua metode dengan laba yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan 
saran. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa 
metode penyusutan aktiva tetap berwujud yang digunakan dan diterapkan PT. 
Makmur Abadi Raya adalah berperan penting dalam menentukan besar kecilnya 
laba yang dihasilkan perusahaan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 
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